
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2021.gada 16.februārī                               Nr.4 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 15 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis 

Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers 

(LZS), Edgars Verners (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ināra Briede, Everita Kāpa, Guntis Porietis. 

citi: Ādažu novada iedzīvotāja A.A., Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāja Sandra 

Breidaka. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai mazinātu 

Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra 

rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 

videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 15:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par sūdzības izskatīšanu. 

2. Par materiālā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu. 

3. Par materiālā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu. 

1.§ 

Par sūdzības izskatīšanu 

(Māris Sprindžuks) 

A.A. (turpmāk – iesniedzēja), dzīvo (adrese), savā šā gada 7.janvāra sūdzībā (reģ. Nr.ĀND/1-18-

1/21/2) un šā gada 11.janvāra sūdzībā (reģ. Nr.ĀND/1-18-1/21/3) informē, ka kopš jūlija mēneša 

cenšas noskaidrot iemeslu, kāpēc viņas bērns 2020.gadā netika uzņemts Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestāde “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII “Strautiņš”) un kā varēja rasties pārkāpumi bērnu uzņemšanā, ko 

sākotnēji Ādažu novada domes ierēdņi noliedza. Ādažu novada domes atbildēs Nr.ĀND/1-12-

3/20/959 uz 2020.gada 31.jūlija iesniegumu un Nr.ĀDN/1-12-3/20/1114 uz 2020.gada 7.septembra 

iesniegumu rakstīja, ka visi bērni ir uzņemti pieteikumu secībā un nekādu kļūdu nav, lai gan vēl 

2020.gada 7.septembra vēstulē iesniedzēja vērsa domes ierēdņu uzmanību, ka ir uzņemts par 25 

(ieskaitot 2 mazākumtautības grupas audzēkņus) jaunāka vecuma bērnu vairāk nekā ir vietas 

bērnudārzā. Sūdzībās iesniedzēja sniedz situācijas aprakstu un lūdz atbildēt uz 16 jautājumiem, kā arī 

izskatīt tās domes sēdē.  

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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M.SPRINDŽUKS, A.A., S.BREIDAKA, E.KĀPA, J.SVIRIDENKOVA, G.PORIETIS, I.BRIEDE 

debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.03.05 – 1.35.18] par: 

1. M.Sprindžuka atvainošanos novada iedzīvotājiem un deputātiem par radušos situāciju, 

tiesiskās sistēmas skaidrojumu PII grupu veidošanā, bērnu uzņemšanā un PII grupu 

komplektēšanā; 

2. iesniedzējas jautājumiem ĀPII “Strautiņš” vadītājai S.Breidakai un vadītājas skaidrojumiem 

par bērnu uzņemšanu, kā arī jaunākā vecuma un jaukta vecuma grupu komplektēšanu 

2020./2021. mācību gadā; 

3. normatīvajiem aktiem, kas reglamentē pirmsskolas izglītību un tiesības pašvaldībai veidot 

jaunas grupas PII; 

4. faktisko situāciju ar bērnu uzņemšanu 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadā; 

5. ĀPII “Strautiņš” vadītājas pārkāpumu grupu komplektēšanā 2020./2021. mācību gadā, 

vadītājas atlūgumu un disciplinārlietu; 

6. veiktajām procesuālajām darbībām un to tiesiskumu paritātes atjaunošanai, papildus uzņemot 

23 bērnus jaukta vecuma grupā; 

7. grozījumiem domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs”, kas nosaka pašvaldības izveidotajai uzņemšanas komisijai funkcijas bērnu 

uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei sagatavot atbildes 

uz iesniedzējas šā gada 7.jaunvāra un 11.janvāra sūdzībām. 

2.§ 

Par materiālā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), 

Kerola Dāvidsone (RA), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris 

Sprindžuks (RA), Pēteris Pultraks (RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 4 (Adrija Keiša (LZS), Raitis 

Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Edvīns Šēpers (LZS)), "Atturas" – 1 (Gundars 

Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.29 “Par materiālā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

3.§ 

Par materiālā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), 

Kerola Dāvidsone (RA), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris 

Sprindžuks (RA), Pēteris Pultraks (RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 2 (Raitis Kubuliņš (LZP), 

Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)), "Atturas" – 3 (Gundars Bojārs (LZP), Adrija Keiša (LZS), Edvīns 

Šēpers (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.30 “Par materiālā zaudējuma atlīdzināšanas noraidīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

Sēdi slēdz plkst. 17:30. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


